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  MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE OG 
UNGDOMS MØTE   

 
 
Møtested: Digitalt møte på googlemeets  
Møtetid: Kl. 16 - 17 
 
Møteinnkalling var sendt ut 19 november. Medlemmene har fått møteoversikt tidligerer. 
Det ble bestemt i uke 47 at møte skulle holdes digitalt pga smittevern medlemmene fikk mail 
om detet samme uke. 
 
Til stede:     Adrian Holm, Espen Sire, Sigrid Aslaksen, Julianne Arntzen, Emma 
Bergmann, Markus Nilsen, Jakob Jonassen, Malene Songe 
 
Forfall: Anniken Kielland, Johanne Lauritzen, Maren Røstad, Vilde Unander 
 
Varamedlemmer som møtte:           
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Fra administrasjonen møtte: Økonomisjef Lene Holtskog i sak 3/20 
 
3/20 Økonomi og kommunens budsjett for 2021 Lene Holtskog åpnet det digitale møte 
med å gå gjennom kommunens budsjett for 2021 og de neste fire årene.  
 
Kommuneplanen bestemmer hva kommunen skal prioritere og bruke pengene på de neste 
årene. Det er tre satsingsområder: 
«identitet og bærekraft»  
 «folkehelse, livsmestring og tilhørighet»  
 «organisasjon for fremtiden» 
 
Kommunen skal ha på plass en temaplan for barn og unge – denne vil Barne og 
ungdomsrådet bli spurt om å bli med å lage. Det skal ikke kuttes i tilbudet til skole og 
barnehager. I 2021 og de neste årene vil kommunen ha stram økonomi.  Politikerne vil 
diskutere budsjettet i bystyret 9 desember – de vil også påvirke det endelige budsjettet. 
 
1/20 Møteinnkalling og referat godkjent 
 
2/20 Si ifra! Julianne / Adrian hadde en sak til eventuelt  
 
4/20 Gave fra Lillesand sparebank koordinator undersøker om gaven fra Lillesand 
sparebank ( 50.000 ) kan settes av som fond – og at rådet kan bruke dette senere. LBU 
diskuterte blant annet mulighet for kurs av rådsmedlemmer – blant annet i plansaker, 
utvikling og andre kurs vi kan holde fremover. Pengene kan brukes til evt.utgifter. 
   
5/20 Skolesak Adrian Holm sender rundt en tekst som medlemmene i rådet kan lese og gi 
innspill til. Teksten vil bli brukt under LBUs taletid i bystyret 2 desember. 
 
6/20 Espen Sire, Adrian Holm og Julianna Arntzen representerer Lillesand på Ungdommens 
fylkesting 18 og 19 januar. Kooridnator sørger for påmelding. 
 
7/20 Eventuelt 
 
Rosa kompetanse – rådet diskuterte innspill. Kunne «Rosa Kompetanse»  komme til 
skolene i Lillesand og ha opplæring for lærerne om kjønn og seksualitetsmangfold -  
slik at det kan bli lettere for elever å komme til lærere eller sosiallærere om sånne ting?  
 
Lillesand barne og ungdomsråd vil ta saken opp igjen på nyåret og vil jobbe videre med 
dette. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Signe Idsøe Røed 
utvalgssekretær 
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